รรายงานของผูสอบบั
ส ญชี
เสนอ

สสมาชิกสหกรณ
ณออมทรัพยพนันกงานการไฟฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด

ความเห็น
ขขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงิงินของ สหกรณ
ณออมทรัพยพนันกงานการไฟฟ
ฟาสวนภูมิภาคค จํากัด ซึ่งประะกอบดวยงบแสสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 311 ธันวาคม 25663 งบกําไรขาด ทุน และงบกระะแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวั ันเดียวกันและหหมายเหตุประกกอบ
งบการเงินนรวมถึงสรุปนโโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขข า พเจ า เห็ น ว า งบการเงิ น ขางต
า น นี้ แ สดงฐฐานะการเงิ นของ
ข สหกรณออมทรั
อ พยพนัก งานการไฟฟาสสวนภูมิภาค จํากัด
ณ วั น ที่ 31 ธันวาคม 25663 ผลการดําเนินินงาน และกระะแสเงินสด สําหรั
า บปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยยถูกตองตามทีควรในสาระสํ
่ค
า ญ
าคั
ตามระเบียยบนายทะเบียนสหกรณ
น
เกณฑในกการแสดงความเเห็น
ขขาพเจาไดปฏิบับัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานนการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกกรณ ความรับผิดชอบของขาพเจ
พ า
ไดกลาวไววในวรรคความรับผิดชอบของงผูสอบบัญชีตออการตรวจสอบบงบการเงินในรายงานของขาพพเจา ขาพเจามีความเป
ค
นอิสระจาก
สหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
า
ณของผูสอบบัญญชีสหกรณตามมระเบียบนายทะะเบียนสหกรณณ ขาพเจาเชื่อวาหลั
า กฐานการสสอบ
บัญชีที่ขาพพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะ
ง
สมเพื่อใชเปนเ กณฑในการแสสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญ
ญในการตรวจสสอบ
เเรื่ องสํ าคั ญในกการตรวจสอบ คื อ เรื่ องต างๆๆ ที่ มี นั ยสํ าคัญที
ญ ่ สุ ดตามดุ ลยพิ นิ จเยี่ ยงผู ประะกอบวิ ชาชี พของข
ข าพเจ าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรั
ห บงวดปจจุบนั ขาพเจาไดนําเเรื่องเหลานี้มาพพิจารณาในบริบทของการตรว
บ
วจสอบงบการเงินโดยรวมและะใน
การแสดงคความเห็นของขขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจ
า าไมไดแสดดงความเห็นแยกตางหากสําหรรับเรื่องเหลานี้
เเรื่องสําคัญในกการตรวจสอบ พร
พ อมวิธีการตรรวจสอบแตละเรืรื่องมีดังตอไปนีนี้
1. ตามที่แสดงใในงบกําไรขาดดทุน สหกรณมมีี รายไดดอกเบี้ยจากเงิ
ย
นใหกูยมในป
ืม 2563 จําานวนเงิน 1,2955,055,169.33 บาท
บ
คิดเปนรอยละ 55.00 ของงรายไดรวม ซึ่งเปนเรื่องสําคัญญในการตรวจสสอบ เนื่องจากรายไดดังกลาวมีมีจํานวนเงินที่เปนสาระสําคัญและ
แ
เกิดจากสัญ
ญญาเงินใหกูยมแต
มื ละประเภทซึ่งมีเงื่อนไขกาารคํานวณดอกเบี้ยในอัตราที่แตกตางกัน นอกกจากนี้การรับรูรายไดดอกเบี้ยเงิ
ย น
ูก ้ชําระหนี้ไมมตรงตามกําหนนดเวลา
ใหกูมีการประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร
ว และจะหยยุดการคิดดอกเบี้ยในกรณีที่ลกหนี
ขขาพเจาไดตรวจสอบโดยการประเมินและสุ มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหก
ภ
กรณที่เกี่ยวของกั
ง บการรับรูรายได
ดอกเบี้ยเงิงินใหกู และระบบบการควบคุมภายในด
ม
านสา รสนเทศที่เกี่ยวข
ว องกับการคํานวณดอกเบี
า
้ยเเงิิ นใหกู นอกจากนี้ ขาพเจาไดดสุม
ตรวจสอบบสัญญาเงินใหกูวามีการรับรายไดดอกเบี้ยเเงินใหกูเปนไปปตามเงื่อนไขในสัญญาและสสอดคลองกับนโยบายการบั
น
ญ ที่
ญชี
สหกรณใชชและตามที่ระเเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหหนด รวมทั้งขาพเจ
า าไดทําการรวิเคราะหเปรียยบเทียบขอมูลบับญชีรายไดและะสุม
ตรวจสอบบรายการปรับปรรุงบัญชีที่สําคัญ
22. ตามที่กลาวไไวในหมายเหตตุประกอบงบกการเงินขอ 4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25663 สหกรณมเงิี นใหกูยืมจํานวน
น
21,264,3660,355.66 บาท โดยมีคาเผื่อหนนี้สงสัยจะสูญเเปนจํานวนเงิน 27,522,372.755 บาท ลูกหนี้เงิ นใหกูยืม - สุทธิเปนจํานวนนเงิน
21,236,837,982.91 บาท (คิดเปนรอยละะ 39.31 ของสินนทรัพยทั้งสิ้น) ซึ่งเปนเรื่องสําคัคญในการตรวจจสอบ เนื่องจากการประมาณการ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตองเป
อ นไปตามระเบียบที่นายท ะเบียนสหกรณ
ณกําหนดและกาารประมาณการรตองอาศัยดุลยพินิจโดยเฉพาะะใน
เรื่องการตั้ังหนี้และการรับชํ
บ าระหนี้ประกอบกับจํานวนนเงินมีสาระสําคัญ

ขขาพเจาสุม สอ บทานการชําระหนี
ร ้บัญ ชียอ ยลูก หนี้เงินใหหกูเ ปรีย บเทียบกั
บ บ รายละเอียยดการตั้งคา เผืื อ่ หนี้ส งสัย จะสูญ
สอบทานกการประมาณการตั้งคาเผื่อหนีนี้สงสัยจะสูญวาามีความเพียงพพอและเหมาะสมเปนไปตามรระเบียบนายทะเบียนสหกรณ โดย
ขาพเจาปฏิฏิบัติงานอยางเปปนอิสระ ทั้งนี้ มีการสุมตัวอยยางอยางเปนระบบบ รวมถึงมีการสุ
า มตัวอยางเงิงินใหกูยืมรายใหญ เงินใหกูยืมที
ม ่ มี
การปรับโครงสรางหนี้และการเปลี
ล
่ยนแปลงเงื่อนไขกาารจายชําระหนี้ (หากมี)
เรื่องอื่น
งงบการเงินของ สหกรณออมททรัพยพนักงาน การไฟฟาสวนภู
น มิภาค สําหรับป
บ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25562 ตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดี
ง ยวกับขาพเจ
พ า ซึ่งแสดงคความเห็นอยางไไมมีเงื่อนไขตามมรายงานลงวันทที่ 16 กุมภาพันธ 2563
ณตองบการเงิน
ความรับผิดชอบของคณะะกรรมการดําเนินินการสหกรณ
คคณะกรรมการดําเนินการสหกกรณมีหนาที่รับบผิดชอบในการรจัดทําและนําเสสนองบการเงินนเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตาม
ระเบียบนาายทะเบียนสหกกรณ และรับผิดชอบเกี
ด
่ยวกับกการควบคุมภายใในที่คณะกรรมการดําเนินการรสหกรณพิจารณ
ณาวาจําเปนเพื่อให
อ
สามารถจัดดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขขัั ดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสสําคัญไมวาจะเกิกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลลาด
ใในการจัดทํางบบการเงิน คณะกรรมการดําเเนินการสหกรณ
ณรับผิดชอบในนการประเมินคความสามารถขของสหกรณในการ
ดําเนินงานนตอเนื่องการเปปดเผยเรื่องที่เกียวกั
่ บการดําเนินินงานตอเนื่องใในกรณีที่มีเรื่องดั
ง งกลาว และกการใชเกณฑการบั
า ญชีสําหรับการ
ดําเนินงานนตอเนื่องเวนแต
แ คณะกรรมกการดําเนินการ สหกรณมีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ
ก
หรืออหยุดดําเนินงาานหรือไมสามารถ
ดําเนินงานนตอเนื่องตอไปปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการรตรวจสอบงบกการเงิน
กการตรวจสอบของขาพเจามีวัวตั ถุประสงคเพื ่อใหไดความเเชื่อมั่นอยางสมมเหตุสมผลวางงบการเงินโดยยรวมปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็ท็จจริงอันเปนสาระสํ
ส าคัญหรืออไม ไมวาจะเกิกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลลาด และเสนอรายงานของผูสอบ
ส
บัญชี ซึ่งรวมความเห็นขอองขาพเจาอยูดวย
ว ความเชื่อมั่นนอยางสมเหตุสมผลคื
ส
อความเชืชื่อมั่นในระดับบสูงแตไมไดเปนการรับประกัันวา
การปฏิบตัติิงานตรวจสอบบตามมาตรฐานกการสอบบัญชีแและระเบียบนายยทะเบียนสหกรรณจะสามารถตตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริ
จ ง
อันเปนสาาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอข อเท็จจริงอาจเเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื
ญ ่อ
คาดการณไดอยางสมเหตุตุสมผลวารายกาารที่ขัดตอขอเท็ ็จจริงแตละรายการหรือทุกรายยการรวมกันจะมีมีผลตอการตัดสิสนใจทางเศรษฐฐกิจ
ของผูใชงบบการเงินจากกาารใชงบการเงินเหล
น านี้
ใในการตรวจสออบของขาพเจาตามมาตรฐาน
า
การสอบบัญชี และระเบียบนนายทะเบียนสหหกรณ ขาพเจาได
ไ ใชดุลยพินิจและ
แ
การสังเกตตและสงสัยเยี่ยงผู
ง ประกอบวิชาชี
า พตลอดการตตรวจสอบ การปปฏิบัติงานของขขาพเจารวมถึง




รระบุและประเมิมินความเสี่ยงจากการแสดงข อมูลที่ขัดตอขอเท็
อ จจริงอันเปนสาระสําคัญใในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ททุจ ริตหรือ ข อผิ ดพลาด ออกแบบและปฏิบบัั ติงานตามวิ ธีการตรวจสอบ
ก
เพื่อตอบสนอ งต อความเสี่ยงเหลานั้ น และะได
หหลักฐานการสออบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสสมเพื่อเปนเกณ
ณฑในการแสดงงความเห็นของงขาพเจา ความเเสี่ยงที่ไมพบขอมู
อ ล
ทที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสารระสําคัญซึ่งเปนนผลมาจากการรทุจริตจะสูงกววาความเสี่ยงที่เ กิดจากขอผิดพลาด
พ เนื่องจากการ
ททุจริตอาจเกี่ยวกั
ว บการสมรูรวมคิ
ว ด การปลออมแปลงเอกสารหลักฐาน การรตั้งใจละเวนก ารแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่
ไไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการรแทรกแซงการรควบคุมภายในน
ททําความเขาใจในระบบการคควบคุมภายในทีที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ
ก
เพื่อออกแบบ วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมมกับ
สสถานการณ แตตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการรแสดงความเห็นตอความมีประสิ
ร ทธิผลของกการควบคุมภายในของสหกรณ
ณ






ปประเมินความเหมาะสมของนนโยบายการบัญญชีที่คณะกรรมกการดําเนินการสสหกรณใชและะความสมเหตุสมผลของประม
ส
มาณ
กการทางบัญชีและการเป
ล
ดเผยขขอมูลที่เกี่ยวขอองซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการสสหกรณ
สสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสม
ค
มของการใชเกณ
ณฑการบัญชีสํสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อองของคณะกรรมการดําเนินการ
สสหกรณ และจากหลักฐานการรสอบบัญชีที่ไดดรับวามีความไไมแนนอนที่มสาระสํ
ีส าคัญที่เกี ่ยวกับเหตุการณหรือสถานกาารณ
ทที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอย
อ างมีนัยสําคัญญตอความสามาารถของสหกรณ
ณในการดําเนิน งานตอเนื่องหรืรือไม ถาขาพเจาได
ขขอสรุปวามีความไม
ว
แนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกกลาวไวในรายยงานของผูสอบบบัญชีของขาพเจ
พ าถึงการเปดเผย
ด
ขขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ
อ หรือถาการเ ป ดเผยดังกลาวไม
ว เพียงพอ คววามเห็นของขาาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป
น
ขอสรุ
สป
ขของขาพเจาขึ้นอยู
น กับหลักฐาานการสอบบัญญชีที่ไดรับจนถึถึงวันที่ในรายงงานของผูสอบบบัญชีของขาพเจ
พ า อยางไรก็ตาม
ต
เเหตุการณหรือสถานการณ
ส
ในออนาคตอาจเปนนเหตุใหกิจการตตองหยุดการดําเนิ
า นงานตอเนือ่ องได
เมิน
ปประเมินการนําเสนอ
า
โครงสรรางและเนื้อหาขของงบการเงินโดยรวม รวมถึถึงการเปดเผยขอ มูลที่เกี่ยวของตลอดจนประ
ง
ววางบการเงินแสสดงรายการและะเหตุการณที่เกิ ดขึ้นโดยถูกตองตามที
อ
่ควรหรืือไม

ขขาพเจาไดสื่อสารกั
ส บคณะกรรรมการดําเนินกการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาขอองการตรวจสอบบตามที่ไดวางแแผน
ไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที
ญ ่พบจากการตตรวจสอบ รวมมถึงขอบกพรองที
ง ่มีนัยสําคัญในระบบการคว
ใ
วบคุมภายในซึซึ่งขาพเจาไดพบใน
บ
ระหวางกาารตรวจสอบขอองขาพเจา
จจากเรื่องทั้งหลลายที่สื่อสารกับคณะกรรมกา
บ
รดําเนินการสหหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่อองตางๆ ที่มีนยสํ
ัย าคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบบงบการเงินในงวดปจจุบันแลละกําหนดเปนเเรื่องสําคัญในกการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานขของ
ผูสอบบัญ
ญชี เวนแตกฎหมมายหรือขอบังคัคบหามไมใหเป ดเผยเรื่องดังกล
ก าวตอสาธารณ
ณะหรือในสถาานการณที่ยากทีที่จะเกิดขึ้น ขาพเจ
พ า
พิจารณาววาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวใในรายงานของงขาพเจา เพราะะการกระทําดังกล
ก าวสามารถคคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา
จะมีผลกระทบในทางลบบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสววนไดเสียสาธารรณะจะไดจากกการสื่อสารดังกลลาว
ขขาพเจาเปนผูรบผิ
บั ดชอบงานสอบบัญชี และกการนําเสนอรายงานฉบับนี้

(นายวิโรจน
ร นริศวรานนนท)
ผูผสอบบัญชี
48 อาคาร ธนาเพลส ชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ 34
ถนนจรัญสสนิทวงศ แขวงงอรุณอมรินทรร
เขตบางกออกนอย กรุงเทพพมหานคร 107000
วันที่ 24 กุมภาพันธ 25644
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จากัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตามที่อธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จากัด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินประจาปี และ
แสดงความเห็นในรายงานของผูส้ อบบัญชี อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานของผูส้ อบบัญชี ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2564 นั้นข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้
1. ข้ อสั งเกตทีพ่ บจากการตรวจสอบ เกีย่ วกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
1.1 ด้ านการบริหารงานทัว่ ไป
1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
โดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตาม กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ คาแนะนา
และแนวปฏิบตั ิของทั้งนายทะเบียนสหกรณ์ กรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ฯ อย่างเคร่ งครัด
1.1.2 การแบ่ งแยกหน้ าทีข่ องสหกรณ์ ฯ
สหกรณ์ฯ มีการจัดแบ่งส่ วนงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานไว้เหมาะสมรัดกุม
สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี มีผจู ้ ดั การคอยควบคุมดู แลการปฏิบตั ิงานภายใต้การบริ หารงานของ
คณะกรรมการดาเนินการ พนักงานมีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม
1.1.3 ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ฯ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ ฯ
1) คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ฯ เป็ นบุคคล ผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ฯ
ทุกเดือนอย่างสม่าเสมอ
2) ฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ฯ ผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีแ่ ต่ละส่ วนงานนั้นมีความรู ้และความสามารถเฉพาะทางซึ่งตรง
ตามแต่ละส่ วนงาน
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1.1.4 การควบคุมด้ านภาษี
จากการสุ่ มตรวจสอบและทดสอบการคานวณภาษีสาหรับการยืน่ ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย พบว่า
สหกรณ์ฯ มีการดาเนินการหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายสาหรับเงินได้ประ เภทต่างๆ โดยรวมเป็ นไปตามประมวล
รัษฎากร
1.1.5 การจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงิน
โดยรวมสหกรณ์ฯ จัดทาบัญชีตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด รวมถึงเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ .ศ. 2553 และ ปรับปรุ งใหม่ พ .ศ. 2562) และเป็ นไปตาม
กาหนดเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยมีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์ฯ การจัดทาบัญชี และทะเบียนคุม
ต่างๆ เรี ยบร้อยเป็ นปัจจุบนั มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีโดยรวมครบถ้วน มีการจัดทางบการเงินตาม
รู ปแบบงบการเงินที่ระบุในหนังสื อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ 0404/1160 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 และผลการ
ประเมินการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับดีเลิศ
นอกจากนี้คณะผูส้ อบบัญชีได้เข้าตรวจสอบระหว่างปี ของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค จากัด สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ทาการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ฯ
และความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งโดยร วมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบตั ิงานและบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ทั้งนี้
รายละเอียดของการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี และข้อเสนอแนะที่ตรวจพบข้างต้นทางคณะผูส้ อบบัญชีได้อธิบายไว้
ตามรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี เลขที่ สส.464/2563 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีระหว่างปี เลขที่ สส.636/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการของสหกรณ์ฯ
1.1.6 การควบคุมด้ านทรัพย์ สิน
จากการสุ่ มตรวจนับทรัพย์สิน พบว่า โดยรวมทรัพย์สินมีอยูจ่ ริ งและเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของสหกรณ์ฯ และ
สหกรณ์ฯ มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควร
(1) การซื้อทรัพย์ สินใหม่
จากการตรวจสอบทรัพย์สินที่ซ้ือเพิ่มกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญโดยรวม
ชี
สหกรณ์ฯ มีการบันทึก
บัญชีอย่างถูกต้องตามควรและเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
(2) การตรวจนับทรัพย์ สิน
จากการสุ่ มตรวจนับทรัพย์สิน พบว่า โดยรวม ทรัพย์สินมีอยูจ่ ริ งและเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของสหกรณ์ฯ
อย่างไรก็ตาม ขณะเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับทรัพย์สิน พบข้อสังเกตบางประการ ทั้งนี้ได้รายงานไว้ในรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีระหว่างปี แล้ว

2 | หน้า

Email : thana_34@thanacorp.com

1.2 ด้ านการดาเนินธุรกิจ
1.2.1 การควบคุมด้ านสิ นเชื่อทุกประเภท
จากการสุ่ มตรวจสอบใบคาขอและหนังสื อสัญญาเงินกูป้ ระเภทฉุกเฉิน สามัญ และพิเศษกับรายงานเงินกู้
พร้อมทั้งเอกสารสาคัญประกอบคาขอกูท้ ี่เกี่ยวข้อง พบว่า โดยรวมมีการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบที่สหกรณ์ฯ กาหนดและถือใช้เป็ นหลักฐานการเป็ นหนี้ได้
1.2.2 การควบคุมด้ านเงินรับฝาก
จากการสุ่ มตรวจสอบ หนังสื อ ขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีเงินฝาก พบว่า
โดยรวมใบคาขอเปิ ดบัญชีมีขอ้ มูลถูกต้องตามที่ควรและเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ
1.2.3 ด้ านการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
(1) ใบสมัครสมาชิก
จากการสุ่ มตรวจสอบใบสมัครสมาชิก เข้าใหม่ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัคร พบว่า โดยรวม
เรี ยบร้อย มีการกรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์และมีเอกสารประกอบหลักฐานการสมัครสมาชิกครบถ้วน ซึ่งเป็ นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์ฯ
(2) ค่ าธรรมเนียมสมาชิก
จากการทดสอบการคานวณรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า พบว่า มียอดเงินถูก ต้องตรงกันและสัมพันธ์
กับจานวนสมาชิกเข้าใหม่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯ มีการรับรู ้รายได้ค่าธรรมเนียม
แรกเข้าอย่างถูกต้องตามที่ควร
2. ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทางการเงิน
(1) หลักเกณฑ์ ที่ใช้ ในการจัดขนาดของสหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จากัด
สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จากัด ได้ รับการจัดเป็ นสหกรณ์ ขนาด “*ใหญ่ พเิ ศษ”
*ใหญ่ พเิ ศษ หมายถึง คะแนนรวมระหว่ าง 16.05 - 20.00
ใหญ่ มาก หมายถึง คะแนนรวมระหว่ าง 12.09 - 16.04
ใหญ่
หมายถึง คะแนนรวมระหว่ าง 8.13 - 12.08
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คะแนนของ
แต่ ละหัวข้ อ

รายการ

สหกรณ์ ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่ วน
ใหญ่ พเิ ศษ
ภูมิภาค จากัด
16.05-20.00
จานวน
คะแนน
ทีไ่ ด้

ใหญ่ มาก
ใหญ่
12.09-16.04 8.13-12.08

1. จานวนสมาชิก (หน่ วย:คน)
มากกว่ า 12,991 – 20,947

3.40

มากกว่ า 20,948 – 33,778

3.60

มากกว่ า 33,779

3.80

34,998

3.80

54,022

9.00

1,295.06

6.65

2. ทุนดาเนินงาน (หน่ วย:ล้ านบาท)
มากกว่ า 7,876 – 14,825

8.10

มากกว่ า 14,825 – 27,900

8.55

มากกว่ า 27,900

9.00

3. รายได้ ธุรกิจหลัก (หน่ วย:ล้ านบาท)
มากกว่ า 391.70 – 718.00

6.30

มากกว่ า 718.00 – 1,317.00

6.65

มากกว่ า 1,317.00

7.00

รวมคะแนนทีไ่ ด้

19.45



(2) อัตราส่ วนเฉลีย่ โดยรวมทีส่ าคัญของสหกรณ์ ออมทรัพย์ เ ปรียบเทียบกับ ค่ าเฉลีย่ ของสหกรณ์ ที่มีประเภทและ
ขนาดเดียวกับทั้งประเทศ (Peer group 2019) ที่ได้ มาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จากัด มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ใน
ระดับ “*ดี”
ดีมาก
หมายถึง ดีกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน
* ดี
หมายถึง มีค่าเท่ากับหรื อใกล้เคียงกับเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน
พอใช้

หมายถึง น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน
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อัตราส่ วนของ
รายการ

หน่ วย

สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงานการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าค จากัด

อัตราส่ วนสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ เฉลีย่
ขนาดใหญ่ พเิ ศษ

ดีกว่ า
ค่ าเฉลีย่

ใกล้ เคียง
ค่ าเฉลีย่

น้ อยกว่ า
ค่ าเฉลีย่

(Peer Group)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2562

1.ด้ านความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ ยง
1.1 อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน

เท่ า

1.18

1.16

1.19



1.2 อัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์

เท่ า

0.03

0.03

0.04



1.3 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์

ร้ อยละ

7.98

11.36

9.06



1.4 อัตราการเติบโตของหนี้ (เงินรับฝาก)

ร้ อยละ

9.18

9.17

1.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุน

ร้ อยละ

6.04

6.83

6.49
7.17

รอบ

0.05

0.05

0.06



2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์

ร้ อยละ

2.78

3.14

3.25



2.3 อัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์

ร้ อยละ

8.63

10.17

7.65



ร้ อยละ

1.13

19.78

3.63

4.1 กาไรต่อสมาชิก

บาท/คน

41,236.09

43,325.96

31,049.31



4.2 เงินออมต่อสมาชิก

บาท/คน

1,319,683.94

1,232,039.74

736,073.19



4.3 หนี้สินต่อสมาชิก

บาท/คน

607,587.87

626,351.90

694,811.32



4.4 อัตราการเติบโตของทุนสารอง

ร้ อยละ

12.68

15.35

12.79



4.5 อัตราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ

ร้ อยละ

(3.10)

3.69

7.48

4.6 อัตรากาไรสุ ทธิ

ร้ อยละ

61.29

63.57

57.43

เท่ า

0.36

0.35

0.40




2. ด้ านคุณภาพของสิ นทรัพย์
2.1 อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

3. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
อัตราการเติบโตของธุรกิจ



4. ด้ านการทากาไร




5. ด้ านสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน



**ข้อมูลและอัตราส่ วนถัวเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยปี 2562 (PEER GROUP 2019) ที่นาข้อมูลพื้นฐานมาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ได้ผนั แปรไปตามช่วงระยะเวลา 1 ปี
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2.1 ความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ ยง
สหกรณ์ฯ มีอตั ราส่ วนด้านความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ ยง
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมี
อัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์อยูใ่ นเกณฑ์ดีและอัตราการเติบโตของหนี้ (ส่ วนใหญ่เป็ นเงินรับฝาก) อยูใ่ นเกณฑ์
ที่ดีมาก เนื่องจากการขยายตัวของทุนเรื อนหุน้ เริ่ ม ลดลงในขณะที่มี เงินรับฝากเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯ
มีทุนหมุนเวียนที่ใช้ดาเนินงานโดยรวมเพียงพอต่อการดาเนินงานและความเสี่ ยงที่สหกรณ์ฯ ต้องเผชิญอยู่ ซึ่งจะทาให้
สหกรณ์ฯ สามารถบริ หารงานได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
2.2 คุณภาพของสิ นทรัพย์
สหกรณ์ฯ สามารถบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ให้มีคุณภาพ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ
ต้องมุ่งเน้นด้านกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริ มสร้างให้สหกรณ์ฯ มีอตั ราการ เติบโตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น อันจะทาให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุ ดจากการบริ หารสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ ฯ
2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร
สหกรณ์ฯ มีความสามารถในการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ อยู่ในระดั บปานกลาง ซึ่งเป็ นผลมาจาก
การหดตัวลดลงของธุรกิจสิ นเชื่อ ในระหว่างปี สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูใ้ ห้สมาชิกจานวน3,584,097,723.66 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี ก่อนจานวน 303,756,582.22 บาท หรื อมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 9.26 ธุรกิจเงินรับฝากในระหว่างปี สหกรณ์ฯ
รับฝากเงินจานวน 9,077,683,832.59 บาท ซึ่งลดลงจากปี ก่อนจานวน 162,828,872.97 บาท หรื อมีอตั ราหดตัวร้อยละ
1.76 สาเหตุเกิดจาก สหกรณ์ฯ มีนโยบายจากัดการฝากเงินของสมาชิกจึงเป็ นเหตุให้อตั ราการเติบโตของธุรกิจหดตัวลง
เล็กน้อย เพราะฉะนั้น สหกรณ์ฯ ยังคงต้องคานึงถึงการ ให้สินเชื่อ การก่อหนี้สินและความสามารถในการชาระหนี้
ของสมาชิกอย่างถี่ถว้ นก่อนดาเนินนโยบายใดๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะสร้างความมัน่ คงของสหกรณ์ฯ อย่างยัง่ ยืน
2.4 การทากาไร
2.4.1 อัตราส่ วนต่ อสมาชิก
ผลการดาเนินงานต่อสมาชิกในปี ปัจจุบนั แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯ มีอตั ราส่ วนการทากาไรต่อ สมาชิก
และอัตราส่ วนการออมต่อสมาชิก แต่มากกว่าอัตราส่ วนเฉลี่ยโดยรว มซึ่งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก อย่างไรก็ตาม
สหกรณ์ฯ ต้องระมัดระวังการให้สินเชื่อต่อสมาชิกแต่ละราย เพื่อไม่ให้สมาชิ กก่อหนี้สินจนเกินกว่าความสามารถ
ในการจ่ายชาระของสมาชิกแต่ละคนได้ อีกทั้ง สหกรณ์ฯ ควรมีการเร่ งรัดติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกส่ วนใหญ่ของสหกรณ์ฯ
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2.4.2 อัตราส่ วนผลการดาเนินงานโดยรวม
ผลการดาเนินงานในปี ปัจจุบนั ยังแสดง ให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ มี ผลการดาเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ทดี่ ี
โดยมีอตั รากาไรสุ ทธิอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี มาก แต่ยงั คงมี อตั ราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ ต่ากว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้น สหกรณ์ฯ
ต้องวางแผนการบริ หารงานให้มีอตั ราการเติบโตของกาไรให้สูงขึ้นอย่างสม่าเสมออันจะนามาซึ่งความมัน่ ค งของ
สหกรณ์ฯ และผลการดาเนินงานที่ดีในระยะยาว ทั้งนี้ตอ้ งอยูบ่ นพื้นฐานที่วา่ จุดมุ่งหมายสูงสุ ดของสหกรณ์ฯ คือ
มอบความเป็ นอยูท่ ี่ดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หารายได้และผลตอบแทนจากสมาชิกเพียงอย่างเดียว
2.5 สภาพคล่อง
สหกรณ์ฯ มีอตั ราส่ วนทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนเล็กน้อย และน้อยกว่าอัตราส่ วนเฉลี่ยโดยรวม แสดงให้
เห็นว่า สหกรณ์ฯ มีการ รักษาสภาพคล่องไว้ ได้ ในระดับที่เหมาะสม กับความจาเป็ นในการใช้เงิน อย่างไรก็ตาม
สหกรณ์ฯ ยังคงต้อง มีการกาหนดกลยุทธ์ และวางแผนเพื่อรักษาระดับปริ มาณทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องใ ห้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมอยูเ่ สมอ อีกทั้งต้องไม่เสี ยประโยชน์ในการนาสภาพคล่องคงเหลือไปก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่
สหกรณ์ฯ
2.6 ผลกระทบของธุรกิจ
เศรษฐกิจโลก โดยรวมมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามปริ มาณการค้าโลกที่ชะลอลงทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่าและจากสภาวะการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และประเทศ
อุตสาหกรรมหลักที่จะส่ งผลมาสู่ความต้องการสิ นค้าและบริ การภายในประเทศลดลง รวมทั้งการแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในด้านการท่องเที่ยวและการขนส่ งสิ นค้าอย่างรุ นแรง
เศรษฐกิจไทย ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปี ก่อนจาก สถานการณ์ การ
ระบาดของ COVID-19 ใน ประเทศไทยมีความไม่ แน่ นอนสู งซึ่งขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ และมาตรการควบคุมการ
แพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ระบาดระ ลอกใหม่ อีกทั้งประเทศอืน่ ทัว่ โลกยังมีความรุ นแรงและ
ยืดเยือ้ อยู่ ซึ่งส่ งผลกระทบต่ อธุรกิจและการจ้ างงานทีเ่ กีย่ วเนื่องจานวนมาก รวมถึงการท่ องเทีย่ วฟื้ นตัวช้ าลงและ
การส่ งออกสิ นค้ ามีแนวโน้ มลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า สาหรับการใช้ จ่ายภาครัฐมีแนวโน้ มขยายตัวต่าลง
จากการประกาศใช้ พ .ร.บ. งบประมาณรายจ่ ายประจาปี ที่ล่าช้ า นอกจากนี้ การบริโภคในภาคเอกชนมีแนวโน้ ม
ชะลอลงทั้งในภาคบริการ เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงหนีค้ รัวเรือนทีอ่ ยู่ในระดับสู ง
กล่าวโดยสรุ ป เศรษฐกิจไทยต้องขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาด COVID-19
รวมถึงการกลับมาของนักท่องเที่ยวและการกระจาย วัคซีนป้ องกัน COVID-19 ในอนาคต จากที่กล่าวมาทั้งหมด
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงเห็นควรให้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบปี 2563 ดังนี้
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การประชุ ม
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

ผลของมติ

อัตราดอกเบีย้
เดิม(ร้ อยละ)

อัตราดอกเบีย้
ใหม่ (ร้ อยละ)

เปลีย่ นแปลง
(ร้ อยละ)

1/2563
นัดพิเศษ
2/2563
3/2563
4/2563
5/2563
6/2563
7/2563
8/2563

5 กุมภาพันธ์ 2563
20 มีนาคม 2563
25 มีนาคม 2563
20 พฤษภาคม 2563
24 มิถุนายน 2563
5 สิ งหาคม 2563
23 กันยายน 2563
18 พฤศจิกายน 2563
23 ธันวาคม 2563

เป็ นเอกฉันท์
เป็ นเอกฉันท์
4:2
4:3
เป็ นเอกฉันท์
เป็ นเอกฉันท์
เป็ นเอกฉันท์
เป็ นเอกฉันท์
เป็ นเอกฉันท์

1.25
1.00
0.75
0.75
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

1.00
0.75
0.75
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

ลด 0.25
ลด 0.25
คงเดิม
ลด 0.25
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

ซึ่งถือว่าเป็ นดอกเบี้ยที่อยูใ่ นระดับต่าที่สุดในประวัติศาสตร์ต้ งั แต่ประเทศไทยมีการกาหนดดอกเบี้ยนโยบายมา
ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงต้องติดตามสถานการณ์และสภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มผันผวนอย่างใกล้ชิดเพื่อนาผลไป
พิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการบริ หารงานอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ที่ผนั แปรไปอย่างรวดเร็ ว
นอกจากนี้ยงั ควรติดตามกรณี บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีผลต่อภาพรวมของ
วงการสหกรณ์ฯ เป็ นอย่างมาก
2.7 สรุปผลการวิเคราะห์
สรุ ปในภาพรวม ผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ฯ อยูใ่ นระดับ “ ดี ” เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วนเฉลี่ย
โดยรวมของสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่พิเศษ 2562 (Peer Group 2019) ที่นามาวิเคราะห์ โดยสหกรณ์ฯ มีความสามารถใน
การทากาไร และมีอตั ราความเพียงพอของเงินทุน ต่อความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับ ที่ดี มีการบริ หารสิ นทรัพย์ได้อย่าง
เหมาะสม และมีการรักษาสภาพคล่องได้เพียงพอต่อการบริ หารงาน ทั้งนี้สหกรณ์ฯ จะต้องเพิ่มขีดความสามารถใน
การบริ หาร อีกทั้งต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และในวงการสหกรณ์ฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อ
นามาใช้ในการวางแผน และบริ หารงาน รวมถึงเพื่อนามาใช้ป้องกันความเสี่ ยงในด้านต่างๆ อันจะนาไปสู่ความ
ผาสุ กแก่มวลสมาชิกอย่างยัง่ ยืนสื บต่อไป
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3. การติดตามแก้ไขข้ อสั งเกต
โดยรวมถือว่าสหกรณ์ฯ ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง/ตามข้อเสนอแนะและคาแนะนาที่ได้ให้ไว้ตาม
ควรแก่สถานการณ์เรี ยบร้อยแล้ว
4. เรื่องอืน่
สหกรณ์ฯ ต้องระมัดระวังและคอยติดตามระเบียบและประกาศที่ออกมาใหม่อย่างสม่าเสมอและนามา
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

นายวิโรจน์ นริ ศวรานนท์
ผูส้ อบบัญชี

48 อาคารธนาเพลส ชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุ ณอมริ นทร์
เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร 10700
โทร. 02 434 9999
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
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